
Art. 6405 / 6400 Unisex: one-size | Art. 6800 Unisex: S/M + L/XL

Härliga & varma ribbstickade reflexmössor! 
Mössorna har in stickad reflex som gör dem 

mycket synliga i mörker. Fleecefoder på 
insidan. 

Lätt & behagliga dunvantar som håller dig 
god och varm om händerna på de kalla 

vinterdagarna. 

mössor + vantar
Praktiska tillbehör till kalt vinterväder.

Varm och skön parkas i en utsökt mjuk kvalitet. Vattenavvisande och robust 
yttertyg, fyllt med rikt syntetfiber som ger en härlig dunkänsla. Varav övre bröst-

fickor innehåller en separat fleeceficka för att värma händerna på kalla dagar.

02 Reflex 04 Svart

Art. 7070 Reflex Unisex: XXS  - 3XL | Art. 7070 Original Unisex: XS  - 3XL

Extra tjocka jackor
Håll dig god & varm med dessa varma jackor. 

Sportig dunjacka som kan bäras året runt och överallt. Utmärkt jacka både för 
användning för sig och som ett extra isoleringslager under skaljackan.

(finns i flera färger)

17 Orange 

05 Marin04 Svart

Art. 7077 Herr: XS  - 4XL | Art. 7077 Dam: S  - 2XL

En högteknologisk skaljacka som tål det mesta. Jackan är tillverkad i 3-lagers 
svetsat tyg, vindtätt, vattentätt och 2-vägs elastiskt tyg med tejpade sömmar och 

vattenavvisande huvuddragkedja. 

17 Orange 

06 Röd28 Turkos

DUN + SKaljacka
Skaljackan skyddar dig mot vatten & vind, och är perfekt att 

ha över dunjackan vid extra kyliga & båsiga dagar. 

Art. 7090 Herr: S  - 4XL | Art. 7092 Dam: XS  - XL

02 Ljus Gråmelerad 10 Antracit 25 Blåmelerad

Fleecejackan är ett bekvämt mellanlagersplagg med en borstad insida. Fleecen 
är antinopp-behandlad & har sidfickor med dragkedja. 

STickadfleece
Fleece är ett allsidigt plagg som passar sig ypperligt för kalla 

dagar & är perfekt som mellan lager under jackan. 

Art. 4040 Herr: XS - 4XL | Art. 4042 Dam: XS - XL

KLä dig rätt för kylan
Temepraturen sjunker och vintern är på väg. Att klä sig 
efter lager på lager principen är alltid en gode ide, då 
det är lätt att klä av sig efter vädret & aktivitet. 

Håll värmen

6400 Grå

6405 Svart

338,-
exkl.moms

170,-
exkl.moms

1358,-
exkl.moms

1498,-
exkl.moms

1238,-
exkl.moms

1858,-
exkl.moms

498,-
exkl.moms


